
 

BRUIKLEENOVEREENKOMST OV-KAART 
 

 

Door het accepteren van de OV-kaart heeft u ingestemd met de bruikleenvoorwaarden. Deze 
bruikleenvoorwaarden staan hieronder. In deze bruikleenovereenkomst bent u “klant”. 

ISD Kompas, gevestigd Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. 
Chantalle Baburek, directeur, noemen wij in deze bruikleenovereenkomst “Kompas”. 

 

ARTIKEL 1       

Kompas stelt aan klant een OV-kaart ter beschikking. Bij het accepteren van de OV-kaart tekent u 
(digitaal) voor ontvangst. Daarmee heeft u ingestemd met de voorwaarden in deze 
bruikleenovereenkomst. 

ARTIKEL 2     

1. Klant krijgt een OV-kaart in bruikleen voor het reizen naar de participatieplek zoals benoemd 
in het Plan van Aanpak. 

2. Klant mag de OV-kaart enkel gebruiken voor doelen die voortkomen uit het Plan van Aanpak. 
3. Klant mag de OV-kaart nooit gebruiken voor privédoeleinden of uitlenen aan derden.  
4. De bruikleenovereenkomst duurt zolang het Plan van Aanpak duurt. Kompas kan de 

vervoersvoorziening eerder wijzigen of beëindigen als de situatie daarom vraagt. In dat geval 
stuurt Kompas de wijzigingen schriftelijk aan klant toe. 

ARTIKEL 3      

Schade of verlies van de OV-kaart in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, meldt klant meteen 
aan Kompas. Dit kan door een e-mail te sturen naar Doelmatigheid@isd-kompas.nl 

ARTIKEL 4    

De gebruiksovereenkomst eindigt als: 

1. het Plan van Aanpak eindigt; 
2. klant zijn verplichtingen uit deze bruikleenovereenkomst niet nakomt; 
3. klant de afspraken gemaakt in het Plan van Aanpak en/of de re-integratie verplichtingen niet 

tijdig of niet naar behoren nakomt;  
4. er wijzigingen in het Plan van Aanpak zijn of als er sprake is van een nieuw Plan van Aanpak 

waarbij geen gebruik meer gemaakt hoeft te worden van de OV-kaart;  
5. er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf door klant (de beoordeling hiervan ligt bij 

Kompas);  
6. klant schriftelijk opzegt. 

ARTIKEL 5    

Situaties waarin deze bruikleenovereenkomst niet voorziet worden in goed overleg tussen Kompas en 
klant opgelost. 


